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В Шерифът на Нотингам® вие сте търговец, опитващ се да достави стоката си на пазара. Всички 
играчи се редуват да поемат ролята на шерифа, който трябва да реши чия торба със стока да прегледа 
и чия да остави. Като търговец, целта ви е да убедите шерифа да ви пусне без проверка на всяка цена! 
В края на играта печели този търговец, който е събрал най-голямото богатство.

Вълнуваща игра с блъфиране, подкупи и 
контрабанда за 3 до 5 играчи.

Ж аждата за злато на принц Джон вече стигна твърде далеч!  Невъзможно е за 
нас, търговците, да си изкарваме прехраната с всичките тези данъци. Сега 

пък  принцът накарал алчния Шериф на Нотингам да проверява всеки, който прекрачи 
градската порта, за „контрабанда“ - тоест опитва се да се докопа до всичката хубава 
стока! Добре че вие познавате шерифа по-добре от принц Джон. Хитрият негодник може да 
изглежда заплашително, докато стои на портата, но нека бъдем честни - на секундата ще 
си затвори очите, ако получи достатъчно голям подкуп. Дошли сте на пазара в Нотингам 
и единственият, който стои между вас и заслужената ви печалба е шерифът. За да 
преминете, трябва само да блъфирате, да го подкупите... или дори да кажете истината!
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Игрови материал

Всяка карта изобразява продукт, който търговецът може да 
продаде на пазара в Нотингам. 

В горния десен ъгъл се намира стойността на стоката в злато. 
Това са точките, които тя ще ви донесе в края на играта, ако се 
намира на вашия търговски щанд.
В долния десен ъгъл се намира глобата за стоката. Това е 
стойността, която сте задължен да платите в злато, ако трябва 
да плащате глоба във фазата на проверки (виж страница 7).
В играта има 144 карти с позволени стоки:
◆ 48 карти с ябълки на стойност 2 злато всяка
◆ 36 карти с сирене на стойност 3 злато всяка
◆ 36 карти с хляб на стойност 3 злато всяка
◆ 24 карти с пилета на стойност 4 злато всяка
В играта има и 60 карти с контрабандни стоки:
◆ 22 карти с пипер на стойност 6 злато всяка
◆ 21 карти с медовина на стойност 7 злато всяка
◆ 12 карти с коприна на стойност 8 злато всяка
◆ 5 карти с арбалети на стойност 9 злато всяка

Наред с това в играта има 12 карти с контрабандни стоки, 
наречени „кралски стоки“. Те са маркирани със златна лента и 
значката на шерифа. Освен тях играта съдържа и 16 промо карти, 
маркирани със синя лента. Тези два вида карти се използват 
само ако играете с допълнителните правила (виж стр. 12 и 13).

Шерифът на Нотингам съдържа:
◆ 232 карти със стоки, от които:
   144 позволени стоки (зелени)
   60 контрабандни стоки (червени)
   12 кралски стоки (червени, със златна    

  лента и значка на шерифа)
◆ 16 промо карти, от които:
   11 контрабандни стоки (червени)
   5 карти „Хазартен ход“ (по 1 за всеки играч) 
◆ 110 златни монети с четири стойности:
   39 монети със стойност 1
   42 монети от със стойност 5 
   17 монети от със стойност 20
   12 монети от със стойност 50
◆ 1 фигурка на шерифа
◆ 5 търговски щанда
◆ 5 торби на търговците
◆ Книжка с правила

Картите със стоки

Позволени 
стоки

Фигурка на    
шерифа

Монети
Торби на    

търговците

Търговски 
щандове

Кралски стокиКонтрабанда

Използвайте 
тази карта, 
ако играете с 
4 или повече 
играчи (виж 
стр. 3)

Стойност

Глоба
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Игра с трима

Ако играете с трима, трябва да направите 
две промени:  

Преди да размесите картите, премахнете всички карти, 
които имат икона „4+“ (върнете ги в кутията). Това включва: 
всички 36 карти хляб, 4 пипера, 5 медовини и 3 карти с 
коприна. Ако играете с кралските стоки, премахнете още: 
1 синьо сирене, 1 златни ябълки, 1 черен хляб, 1 петел и 2 
ръжени хляба.  
Играта продължава, докато всеки от играчите е 
изпълнявал три пъти ролята на шериф.

Подготовка за игра
Всеки играч взима един от търговските щандове, заедно с  

торбата в същия цвят и ги поставя пред себе си.
Изберете един от играчите, който да изпълнява ролята на 
„банкера“. Той раздава на всеки (вкл. и на себе си) по 50 злато. 
Банкерът оставя останалото злато наблизо, за да може да го 
раздава на останалите по време на игра. Банкерът не трябва да 
смесва монетите на банката със собственото си злато!
За първите няколко сесии може би ще предпочетете да играете 
базовата игра. Тя се играе без кралските стоки. Премахнете 12-те 
карти с кралски стоки от тестето и ги върнете в кутията на играта 
(правилата за тези стоки се намират на стр. 12). След това размесете 
останалите карти със стоки и раздайте по шест на всеки играч (с 
лицето надолу). 
Поставете останалите карти в тесте за теглене с лицето надолу.
Обърнете 5 карти от него, за да създадете тесте с изчистени 
карти. 
Обърнете още 5 карти, за да създадете второ такова тесте. 
Да, има две тестета с изчистени карти! Всички играчи 
могат да преглеждат картите в тях по всяко време.
Накрая играчът с най-много пари в джоба си става първият 
шериф. Дайте фигурката на шерифа на този играч. При 
равенство (или ако никой няма в себе си пари!), изберете 
шерифа на случаен принцип.

Ход на играта
Играта се играе в продължение на няколко рунда. По време 

на всеки от тях един от играчите влиза в ролята на шерифа, 
а останалите - на търговците.
Всеки рунд е разделен на пет фази, които трябва да бъдат 
изиграни последователно:

1. Пазар
2. Товарене на стоката
3. Деклариране
4. Проверки
5. Край на рунда
Играчът, който изпълнява ролята на шерифа участва само  
във фаза 4 - Проверки и фаза 5 - Край на рунда. Добра идея за 
този играч е да наблюдава действията на опонентите си през 
останалите фази.
На края на всеки рунд играчите си подават фигурката на 
шерифа наляво. По този начин във всеки рунд различен играч 
поема ролята на шерифа. Играта продължава, докато всеки от 
играчите е бил шериф по два пъти (три пъти в игра с трима). 

След подготовката играта трябва да изглежда по този начин.  
Готови сте да започнете игра!

СТАРТОВО КОЛИЧЕСТВО МОНЕТИ
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Пример:  Малкият Джон има две пилета в ръка и знае, 
че има още едно под най-горната стока в лявото тесте с 
изчистени карти. Той заделя три карти от ръката си, които да 
изчисти, тегли двете карти от лявото тесте с изчистени карти, 
след което тегли още една карта от тестето за теглене. След 
това поставя трите си заделени карти най-отгоре на дясното 
тесте с изчистени карти.

Съвет: 
Тегленето от изчистените карти е добър начин да се 
сдобиете с желани стоки, но шерифът вижда какво взимате. 
Естествено, това може да бъде добър начин да го заблудите... 
Ако някое от тестетата с изчистени карти се изчерпа, то 
остава така, докато някой не изчисти карта в него.

Един рунд в играта

Фаза 1: пазар

В тази фаза можете да изчистите нежелани 
карти и да изтеглите нови, надявайки се 
да получите поредица от стоки, които да 
продадете на пазара.

Започвайки от играча вляво от шерифа и по часовниковата 
стрелка всеки търговец играе своя ход.  По време на хода си 

можете да заделите до 5 карти от ръката си (с лице надолу), след 
което да теглите от тестето, докато отново имате 6 карти в ръка. 
Забележка: Шерифът не участва в тази фаза и не може да 
заменя карти. Когато сте шерифа обаче, трябва да наблюдавате 
останалите, защото действията им в тази фаза може да ви 
подскажат съдържанието на торбите им!
Когато теглите карти, можете да ги вземете както от тестето за 
теглене, така и от което и да е тесте с изчистени карти (или и от 
двете) във всякакви комбинации, една по една. Да, това означава, 
че ако искате третата карта в тесте с изчистени карти, трябва да 
изтеглите предишните две преди това!
Забележка: Всеки играч може да разглежда тестетата с 
изчистени карти по всяко време, без да ги размесва. Всеки ваш 
опонент трябва да види картите, които взимате от тези тестета.
Ако теглите от тестетата с изчистени карти, трябва да направите 
това преди да вземете карти от тестето за теглене. Не можете да 
вземете карти от него, след което да решите да теглите от тесте 
с изчистени карти.
След като запълните ръката си от 6 карти, поставете заделените 
в началото на тази фаза карти в едно от двете тестета с изчистени 
карти с лице нагоре и в ред по ваш избор (всички карти трябва 
да се изчистят в едно от двете тестета).
Важно: В тази фаза винаги теглите толкова карти, колкото 
сте изчистили; тоест винаги ще имате 6 карти в ръка 
в края на фазата.
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Пример:  Алън-а-Дейл събира ябълки. Той слага в своята 
торба 4 карти с ябълки от ръката си. След това добавя и арбалет. 
Би желал да метне и коприната, която държи в ръката си, но 
може да сложи максимум 5 карти в торбата си. Алън затваря 
торбата и я поставя пред себе си. 

Фаза 2:  
товарене на стоката

В тази фаза поставяте в своята торба 
картите със стоки, които искате да 
продадете на пазара.

Всички търговци поставят стоки в торбите си едновременно. 
Можете да поставите от една до пет карти със стоки в 

торбата си. Не можете да не поставите никакви стоки или да 
поставите повече от пет стоки в торбата си.
При поставяне на картите в торбата трябва да внимавате - 
шерифът и другите играчи не бива да виждат стоките, които 
слагате.
Когато сте доволни от поставените в торбата стоки, я затворете, 
щракайки копчето и я поставете на масата пред себе си. След 
като запечатате торбата си, не можете да размислите!

Един рунд в играта
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Пример: Уил Скарлет поглежда шерифа и обявява: „В 
торбата ми има четири пилета!“. Той трябва да каже, че са 
четири, защото това е броят на картите в торбата му, но не 
е задължително вътре да има пилета! Всъщност Уил има 
само две пилета в торбата си. Другите две карти са сирене 
и коприна. Коприната е контрабандна стока, тоест Уил 
задължително трябва да излъже за нея: той има право да 
обявява само легални стоки.

Уил не може да обяви три или пет стоки, защото винаги 
трябва да обявява точния брой на картите в торбата си. Той 
не може да обяви, че има две пилета и две сирена, защото 
може да обявява само един вид стока. 

„САМО ЧЕТИРИ ПИЛЕТА, 
ЧЕСТНА ДУМА!“

Съдържанието 
на торбата

Фаза 3: деклариране

В тази фаза трябва да обявите на шерифа 
каква стока доставяте на пазара.
Естествено, нищо не ви спира да го 
излъжете. Дори е вероятно да ви се 
наложи да излъжете в някакъв момент в 
играта!

Започвайки от играча вляво от шерифа и след това по посока 
на часовниковата стрелка всеки търговец поглежда шерифа в 

очите и му казва каква стока носи на пазара. Когато декларирате 
стоката си, трябва да подадете торбата си на шерифа.
Важно: Шерифът не може да гледа в торбите на търговците 
в този момент!
Трябва да обявите точния брой на картите със стоки в торбата 
ви и да декларирате само един вид легални стоки (които може 
да са или да не са в торбата ви!). Освен тези задължителни 
изисквания, можете да съобщите всяка друга информация, 
която искате.

Не забравяйте:
◆ Можете да обявите само легални стоки и никога контрабанда;
◆ Можете да обявите само един вид стока, дори и в торбата ви 

да има комбинация от стоки;
◆ Трябва да обявите точния брой на картите в торбата си.

Един рунд в играта
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Пример: Шерифът е на път да провери 
торбата на отец Тък. Тък казва „Шерифе, 
почакай! Няма нужда да гледаш в торбата! 
Какво ще кажеш за пет монети и 
две ябълки за безпокойството?“ 
Шерифът поглежда мнително 
добрия отец и казва „Нека 
да са осем монети и 
имаш сделка.“

Обиден, че никой не 
вярва в невинността 
му, Тък плаща на 
шерифа осем монети 
и две ябълки от 
щанда си. Шерифът 
дава обратно на Тък 
торбата му.

ФАЗА 4: ПРОВЕРКИ

В тази фаза шерифът решава дали да 
провери торбите на търговците!

Когато сте в ролята на шерифа, вие решавате кои торби да 
проверите. Можете да проверите толкова торби в тази 

фаза, колкото искате - можете дори да не проверите нито 
една. Вие избирате реда, в който да проверите торбите. Ако 
проверите торба и откриете, че притежателят ѝ е излъгал за 
съдържанието ѝ, налагате глоба. Внимавайте обаче! Честният 
търговец може да ви наложи наказание, ако се окаже, че е 
казвал истината.

Когато изпълнявате ролята на шерифа, можете да заплашвате 
притежателите на торбите с проверка, надявайки се по този 
начин да ви подскажат какво има в тях, или да си изпросите 
подкуп. Търговците също могат да ви предлагат подкупи, за 
да избегнат проверка или дори за да ви убедят да проверите 
торбата на друг играч! Всички играчи участват в преговорите 
по време на тази фаза, но шерифът решава кога тя приключва.

Подкупът може да бъде всичко, за което се сетите във всякакви 
комбинации. Ето няколко примери за неща, които можете да 
давате (или искате) като част от подкуп:
◆ Злато;
◆ Легални стоки от търговския ви щанд;
◆ Контрабанда от търговския ви щанд; 
◆ Стоки, намиращи се в торбата ви;
◆ Обещания за бъдещи услуги.

Не забравяйте, че всички играчи могат да се включат в 
преговорите с шерифа едновременно. Например търговците 
могат да предложат на шерифа подкуп, за да игнорира 
подкупите на останалите търговци или да провери торба 
въпреки подкупа.

Важно: Не можете да предлагате картите в ръката си като 
част от подкуп!

Когато шерифът е готов с решението си за дадена торба, той 
има две възможности:

◆  Да приеме последния предложен подкуп (ако има такъв) и да 
върне торбата на притежателя ѝ;

◆  Да откаже предложените подкупи (ако има такива) и да 
отвори торбата на търговеца, разкривайки картите вътре.

Забележка:  Само шерифът може да пипа торбите, 
докато не ги провери или не ги върне на собствениците им. 

В момента, в който шерифът отвори дадена торба или я 
върне на притежателя ѝ, всички преговори за тази торба 
приключват. Когато шерифът вземе решение, е късно то да 
бъде променено! Ако шерифът върне торбата, последният 
обещан подкуп (ако има такъв), трябва да бъде изпълнен, ако 
е възможно. Ако шерифът приеме подкуп, той не може да 
провери торбата.  Виж  „Чест сред крадци“ на стр. 9 за повече 
информация.

Ако получите подкуп, докато сте в ролята на шерифа, поставете 
всички стоки, които сте получили в щанда на търговеца си (без 
значение дали идват от щанда или от торбата на друг играч). 
Добавете всичкото злато, което са ви платили към запаса си.

Един рунд в играта
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Съвет:
Когато предлагате подкупи на шерифа, не забравяйте, 
че ще трябва да платите глоба за всички конфискувани 
стоки така или иначе. Понякога си струва да му предложите 
малко повече, за да избегнете конфискация.

Ако шерифът ви пропусне
Трябва да покажете картите в торбата си 
на останалите играчи.
Всички позволени стоки се слагат на съответните места в 
щанда ви с лице нагоре. Тези стоки от щанда ви могат да бъдат 
преглеждани от всеки играч по всяко време.
Контрабандата се пази в тайна! Трябва да разкриете броя на 
контрабандните карти, които сте внесли в Нотингам, но не и 
техния вид. Дръжте контрабандата си с лице надолу в горната 
част на щанда си.

Ако шерифът провери
Торбата ви
Налице са два възможни изхода:
Ако сте казали истината и в торбата ви има точно това, 
което сте обявили, шерифът трябва да ви плати толкова злато, 
колкото е общата стойност на глобите (обозначени в долния 
десен ъгъл) на всички позволени стоки в торбата ви. След това 
тези стоки се добавят в търговския ви щанд.
Ако сте излъгали и в торбата ви няма точно това, което сте 
обявили, се случват три неща:
1.  Стоките, които сте обявили честно се допускат до пазара. 

Поставете ги на търговския си щанд с лице нагоре, както 
обикновено. 

2.  Всички стоки, които не сте обявили, се конфискуват - без 
значение дали са позволени или контрабандни! Шерифът 
взима тези стоки и ги поставя в някое от тестетата с изчистени 
карти в ред по негов избор.

3.  Трябва да платите глоба на шерифа за всяка конфискувана 
стока. Общата санкция е равна на сбора от стойностите 
на глобите, обозначени в долния десен ъгъл на всяка 
конфискувана карта.

Пример: Репутацията на лейди Мериан ѝ помогна да 
премине проверката на шерифа, без дори да се налага му 
предложи подкуп! Тя изважда три карти от торбата си: две 
сирена, точно както беше обявила в предишната фаза. Тя 
ги поставя на щанда си с лице нагоре. Третата карта обаче е 
контрабанда! Шерифът изпъшква, докато тя поставя картата 
с лице надолу на щанда си.

Пример: Мъч, синът на мелничаря се оказва честен човек. 
Шерифът провери торбата му и се увери, че в нея наистина 
има четири пилета, точно както Мъч каза. Шерифът трябва 
да му плати осем златни монети (по две за всяко пиле). Мъч, 
синът на мелничаря поставя пилетата на търговския си щанд.

Пример: Гилбърт от Уайт Хенд има четири карти в торбата 
си. Той декларира, че има четири ябълки. Дори след като 
Гилбърт му предложи хубав подкуп, шерифът не му повярва 
и провери торбата му. Вътре намери само една ябълка, едно 
сирене и две медовини.

Тъй като Гилбърт беше честен за едната ябълка, той я запазва 
(поставяйки я на щанда си). За останалите три стоки обаче 
той е излъгал, затова те се конфискуват (и се поставят в едно 
от двете тестета с изчистени карти). Гилбърт трябва да плати 
на шерифа десет златни монети (две за сиренето и по четири 
за всяка медовина).

Един рунд в играта
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Чест сред крадци
Обикновено всички сделки, които 
сключвате, следва да бъдат уважени! 
Има обаче няколко изключения:

◆ Обещания за услуги в бъдещето, които се състоят след 
края на настоящия рунд, не са обвързващи! 

◆ Търговец може да предложи на шерифа подкуп, който 
включва стоки от торбата или щанда му. Естествено, той 
може да лъже относно стоките, които има! Ако му бъде 
позволено да премине, когато разкрие стоките в торбата 
си, търговецът трябва да плати на шерифа обещаните 
стоки, само ако те наистина съществуват! Ако обещаете 
на шерифа такива стоки, каквито няма в торбата или на 
щанда ви, то не е нужно да плащате тези стоки (но все пак 
трябва да докажете, че не ги притежавате, като покажете 
картите си на шерифа).

◆ Една сделка се счита за приключена, когато от страна на 
търговеца или на шерифа е отправена оферта и другият 

играч я приеме. Докато това не се случи, за условията 
на сделката се преговаря. Обикновено е очевидно кога 
една сделка е приета. Ако се получи объркване, просто 
използвайте фразата „има сделка“, за да обозначите, че 
приемате условията.

Пример: Шерифът заплашва да провери торбата на 
Ричард Лий. Ричард решава, че това е добра възможност да 
си върне на сър Гай Гисбърн. Той отправя следната оферта: 
„Шерифе, ще ти платя 20 златни монети, ако се съгласиш 
да ме пуснеш без проверка и да провериш торбата на сър 
Гай, без значение какви подкупи ти предлага!“  Шерифът 
се съгласява, взима парите на Ричард и го пуска. Шерифът 
е задължен да провери торбата на сър Гай, тъй като сделката 
може да се изпълни в същия рунд.
В следващ рунд сър Гай сключва сделка с шерифа: „Ако не 
провериш торбата ми този рунд, аз няма да проверя твоята 
следващия път, когато съм шериф.“. Шерифът приема и 
пуска Гай на пазара. Когато Гай е шериф в следващ рунд 
обаче, той може да предаде честта си и да провери торбата 
на бившия шериф!

Един рунд в играта
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Ако ви свърши златото

Възможно е златото ви да свърши по време на игра. В 
този случай не можете да предлагате злато като подкуп, 

тъй като нямате монети, с които да го платите. 
Ако не можете да платите глоба, която дължите на друг 
играч, трябва да му дадете легални стоки от търговския си 
щанд на обща стойност в злато поне равна на сумата, която 
дължите. По този начин може да дадете стока с по-голяма 
стойност от тази, която дължите, но не получавате ресто 
за разликата. Ако нямате достатъчно позволени стоки, 
трябва да разкриете и дадете от контрабандните си стоки, 
за да платите разликата. Играчът, който получава стоките, 
ги добавя към търговския си щанд.
Ако сте дали всичките си стоки (легални и контрабандни) 
и дългът ви все още не е изплатен, остатъкът се опрощава.

Това помага на отчайващо беден играч!

Повторно разбъркване на карти
В случай че по време на игра тестето за теглене се изчерпа, 
трябва да формирате ново като разбъркате всички карти, 
освен най-горните пет, от всяко тесте с изчистени карти. 
Не забравяйте, че ако някое от тестетата с изчистени 
карти се изчерпа, то остава така, докато някой не изчисти 
карта в него.

Фаза 5: край на рунда

Ако всеки играч е бил в ролята на шерифа 
два пъти (или три, ако играете с трима), 
играта приключва веднага!

В противен случай, настоящият шериф подава фигурката 
на шерифа на играча, седящ отляво. Този играч ще бъде 

шерифа през следващия рунд.
След това всички играчи теглят карти от тестето за теглене, 
докато отново имат по шест в ръка. Не забравяйте, че шерифът 
би трябвало да има шест карти в ръка от предишния рунд.
Следващият рунд започва от Фаза 1 - Пазар.

Един рунд в играта
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Пример: Дейвид от Донкастър приключва играта със 
следните стоки на  щанда си: 4 ябълки, 6 сирена, 1 хляб, 4 пилета,  
2 пипера и 1 арбалет. Той има 42 златни монети.

Сравнявайки резултата си с останалите играчи, той разбира, 
че има най-много сирене, което го прави „Кралят на сиренето“, 
както и че е наравно с един играч за второто място при пилетата. 
Двамата си разделят бонуса за „Кралицата на пилетата“. 
Общият резултат на Дейвид е:

Позволени стоки 
Ябълки: 4 x 2 = 8
Сирене: 6 x 3 = 18 
Хляб: 1 x 3 = 3
Пилета: 4 x 4 = 16

Контрабанда
Пипер: 2 x 6 = 12
Арбалет: 1 x 9 = 9

Златни монети: 42
Крал на сиренето: 15
Кралица на пилетата: 

5 ÷ 2 = 2.5
закръглено надолу до 2.

Общо: 8 + 18 + 3 + 16 + 12 + 9 + 42+ 15 + 2 
= 125 точки!

Бонус за 
краля

Бонус за 
кралицата

Победа в играта

Играта приключва, след като всеки един играч е бил шериф 
по два пъти (или три, ако играете с трима). В края на 

последния рунд всички играчи изчистват всички карти, които 
имат в ръката си - тези карти не ви носят никакви точки!
Разкрийте контрабандните си карти и пребройте резултата си. 
Печелите точки, равни на:
◆  Стойността в злато на всички стоки, които имате на щанда си 

(легални и контрабандни);
◆ Всички златни монети, които имате;
◆   Всички бонуси, които сте спечелили за титлите „Крал“ или 

„Кралица“ на определена стока.

Играчът с най-много точки печели.
Ако двама играчи са с равни точки, печели този от тях, който 
има най-много позволени стоки. Ако все още има равенство, 
печели играчът с повече контрабандни стоки.

И така, искаш да станеш 
кралят на пилетата?

И грачът, който е  доставил най-много от всяка позволена 
стока става „Крал“ на тази стока. Играчът, който е втори 

в доставката на същата стока става „Кралица“ на тази стока. Те 
получават следните бонуси в златни монети:

Тип стока Крал Кралица
Ябълки 20 10
Сирене 15 10
Хляб 15 10
Пилета 10 5

При равенство за бонуса за краля, съберете бонусите на краля 
и кралицата и ги разделете по равно между изравнените играчи 
(закръгляйки надолу). Не раздавайте бонуси за второ място. 
При равенство за бонуса за кралицата, разделете точките по 
равно между изравнените играчи (закръгляйки надолу).

Съвет: 
Можете да използвате допълнителните монети от 
банката, за да преброите резултата си. Просто вземете 
монети, равни на стойността на стоките от щанда 
ви, както и за всяка титла „Крал“ или „Кралица“, която 
спечелите. След това просто пребройте монетите си!
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Пример: Уил Стътли и епископа на Херефорд се състезават 
за титлата „Крал на сиренето“. Уил има 10 карти сирене, а 
епископът - 11. Обикновено това би означавало, че епископът 
ще получи 15 златни монети, а Уил - само 10 златни монети. 

Но Уил е подготвил изненада! Той има карта със сирене гауда. 
Така сборът му става 12 сирена - повече от тези на епископа. 
Уил получава титлата „Крал на сиренето“!

Допълнителни правила

Кралски стоки 

Кралските стоки са най-качествените в цялото кралство. 
Принц Джон ги е обявил за ползване само от него и 

приближените му. Тоест всички стоки със златна лента и 
значката на шерифа се считат за контрабанда!
Когато разучавате играта за първи път е препоръчително 
да премахнете кралските стоки. Когато сте готови, добавете 
дванадесетте карти с кралски стоки в тестето преди да го 
разбъркате. Не забравяйте, че шест от тях са със символ „4+“ 
и трябва да се премахнат при игра с трима играчи.
По време на игра кралските стоки се третират като всяка 
друга контрабанда. Това означава, че ги броите като една 
карта, когато обявявате съдържанието на торбата си. Ако тя 
бъде проверена, тези стоки винаги се конфискуват и трябва 
да платите отбелязаната глоба. Ако успеете да ги внесете 
на пазара, те се поставят с лице надолу на щанда ви при 
останалата контрабанда.
В края на играта всички кралски стоки, които имате на 
щанда си, се добавят към легалните стоки, преди да бъдат 
определени бонусите за крал и кралица за всеки тип стока. 
Всяка кралска стока се брои за 2 или 3 броя от съответния тип 
легална стока, както е указано на картата на кралската стока.

Премахни 
при игра с 

трима

Значка на 
шерифа

Лента на 
кралска стока
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Допълнителни правила

Лимит на проверките

Шерифът на Нотингам е дори по-забавна, когато 
поставите таймер на фазата на проверките! Шерифът 

получава  само по 1 минута на търговец в играта. Тоест в игра 
с четирима шерифът получава само 3 минути да реши дали 
да провери някоя от торбите на търговците. Ако времето ви 
свърши, всички търговци, които не са проверени трябва да 
бъдат пропуснати без да дават подкуп.
Можете да ползвате собствен таймер за тази цел, но защо 
не свалите безплатното ни мобилно приложение? В него ще 
намерите и забавни звукови ефекти, които придават атмосфера 
на игрите ви! Използвайте дадените QR кодове, за бърз достъп 
до приложението.

Премахване на карти 
преди играта

И мате досадници в групата си, които броят картите? 
Вземете им акъла с това допълнително правило!

В началото на играта, след като размесите картите, извадете 
10 на случаен принцип и ги върнете в кутията, без да ги 
разкривате. По този начин никой няма да знае кои карти са 
премахнати!

Синя промо 
лента

Ръка от седем карти 

Увеличете картите в ръката на всеки играч от шест на 
седем.  Това дава на търговците повече контрол и прави 

играта малко по-предизвикателна за шерифа. 

Промо карти 

Промоционалните карти за Шерифът на Нотингам се 
разпознават по синята лента в долната част на картата. 

Част от тези карти, представляват контрабандни стоки (с 
червен кант). Тях можете да добавите в тестето за теглене без 
да има нужда да изваждате други карти. Повечето от тези 
контрабандни промо стоки ви предоставят различни бонуси и 
ефекти, които се изпълняват или в края, или по време на играта. 
Следвайте текста на картите.
Останалата част от тези карти, наречени „Хазартен ход“, се 
раздават на играчите. Тези карти се държат открити на масата и 
не са част от ръката на играчите. Картите „Хазартен ход“ имат 
еднократно действие, като всеки играч може да реши, кога да 
използва своята карта. 
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